
Voorwoord

‘Goed drinkwater, 24/7 uit de 
kraan, lijkt vanzelfsprekend 
maar is het niet. Daar is extra 
inzet voor nodig, óók van het 
nieuwe kabinet!’

Onder deze oproep zond Vewin in mei jongstleden een aantal concrete 
voorstellen voor een ‘waterparagraaf’ in het nieuwe regeerakkoord 
aan de kabinetsinformateur en alle fractievoorzitters. De Nederlandse 
drinkwaterbedrijven – verenigd in Vewin – moeten steeds meer inspanningen 
verrichten voor het uitvoeren van hun kerntaak: het continu (24/7) voorzien van 
ruim acht miljoen huishoudens en bedrijven van gezond, lekker en betaalbaar 
kraanwater en daarmee een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid en een 
goed vestigingsklimaat leveren. Dat komt omdat de beschikbaarheid en kwaliteit 
van de bronnen – grond- en oppervlaktewater – onder toenemende druk staan.

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en 
een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. 
De kwaliteit van de drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling 
van landbouw, industrie en huishoudens. De doelen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water raken buiten bereik. Toekomstige generaties dreigen 
te worden opgezadeld met een minder zekere levering van betrouwbaar 
drinkwater. De drinkwatersector pleit daarom voor een watertransitie, gericht 
op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én 
waterkwaliteit verzekert. Drinkwaterbedrijven staan daarbij voor grote opgaven 
en investeringen. Zij vragen meer ruimte om die aan te pakken en te realiseren. 

Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van 
bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. 
De watertransitie vraagt politieke urgentie, samenwerking en brede 
maatschappelijke consensus. De drinkwatersector is daarom voorstander 
van een Nationaal Waterakkoord waarbij alle partijen aan tafel zitten en dat de 

zoetwaterbeschikbaarheid robuust maakt, gegeven de klimaatverandering. 
Tegen deze achtergrond heeft Vewin waardering voor de Beleidsnota 
Drinkwater 2021-2026 die in april jongstleden aan de Tweede Kamer is 
gezonden. De nota geeft een goed overzicht van de opgaven en prioriteiten 
voor de drinkwatervoorziening. Denk aan bescherming en verbetering van 
kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende 
financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur. Deze 
thema’s worden verder uitgewerkt in de aangekondigde ‘implementatie- en 
uitvoeringsagenda’. Dat moet, als onderdeel van de bredere watertransitie, 
voortvarend gebeuren en leiden tot concrete acties en afspraken.

De standpunten van Vewin over deze en andere belangrijke dossiers die in het 
politieke jaar 2021-2022 op de agenda staan, vindt u in deze Lobby-agenda. 
De standpunten van de drinkwatersector worden door Vewin, in nauwe 
samenspraak met de tien leden, geformuleerd. Vewin draagt deze uit, in 
Den Haag en in Brussel. De agenda is geordend naar de ‘Haagse’ ministeries 
en de Europese Unie. De standpunten van Vewin zijn als position papers terug 
te vinden op onze website (vewin.nl/standpunten). Op deze site kunt u zich 
ook abonneren op het opinieblad Waterspiegel en onze nieuwsbrief en kunt 
u de PDF van de Lobby-agenda 2021-2022 en van andere Vewin-publicaties 
downloaden. Natuurlijk kunt u ons ook volgen op Twitter via @vewin_water.
Uiteraard zijn wij graag bereid de standpunten nader toe te lichten; zie het 
overzicht van de contactpersonen per onderwerp vanaf pagina 58.
Aarzel niet om ons te benaderen.

Hans de Groene, Directeur Vewin

Lobby-agenda 2021-20226

http://vewin.nl/standpunten
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